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EditorialEditorial
Αγαπητοί αναγνώστες, 

Έχοντας πλέον ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο έκδοσης, 
στο νέο τεύχος του περιοδικού μας, ζητάμε από όλους 
εσάς να μας βοηθήσετε να βελτιωθούμε και να περά-

σουμε σε μια νέα εποχή. 
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο ανανέωσης του περιοδικού και της 

προσαρμογής του στις νέες απαιτήσεις και τρόπους ενημέρω-
σης και επικοινωνίας, θα θέλαμε τη γνώμη σας για μια σειρά 
θεμάτων που αφορούν τα αντικείμενα που παρουσιάζονται και 
την περιοδικότητα και τον τρόπο έκδοσης του (εκτυπωμένο ή 
ηλεκτρονικό). 

Ιστορικά, το τριμηνιαίο περιοδικό «ΔΗΜΗΤΡΑ» αποτελεί τη συ-
νέχεια του περιοδικού που άρχισε να εκδίδεται το 1996 με τον 
τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ», το οποίο στη συνέ-
χεια, μετονομάστηκε σε «ΕΘΙΑΓΕ», για να αποκτήσει το 2013 τη 
σημερινή του ονομασία ως «ΔΗΜΗΤΡΑ». Διαχρονικά, στόχος της 
έκδοσης του περιοδικού είναι η ενημέρωση του αγροτικού και 
ευρύτερου αναγνωστικού κοινού σε θέματα που αφορούν την 
αγροτική ανάπτυξη, την καινοτομία και έρευνα στον αγροτικό 

τομέα, όπως και την οικολογία και το περιβάλλον. Παράλληλα, 
κοινοποιεί τις δραστηριότητες του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ενός επο-
πτευόμενου από το ΥΠΑΑΤ Οργανισμού, ο οποίος πέρα από την 
αγροτική έρευνα είναι υπεύθυνος για θέματα που αφορούν την 
αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση, τη διασφάλιση της ποιότη-
τας των αγροτικών προϊόντων και τους ελέγχους στο σύστημα 
κρέας-γάλα. 

Απαντώντας στο Ερωτηματολόγιο, που θα βρείτε στην τελευ-
ταία σελίδα, θα μας βοηθήσετε να επιλέξουμε αντικείμενα που 
άπτονται στα ενδιαφέροντά σας και να βελτιώσουμε τoν τρόπο 
της παρουσίασής τους, για να είμαστε σε θέση να ανταποκρι-
θούμε καλύτερα στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των 
αναγνωστών μας.

Ευχαριστώντας σας εκ των προτέρων για τη συμβολή σας στην 
προσπάθειά μας, παρακαλούμε να σκανάρετε ή να φωτογραφί-
σετε το Ερωτηματολόγιο (σελ. 35) με τις απαντήσεις σας και να 
το αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@elgo.gr.
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